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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΟ Η .Δ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ 

1 

Ζγκριςθ ςφναψθσ και όρων ςχεδίου 
τροποποίθςθσ - παράταςθσ 
προγραμματικισ ςφμβαςθσ με τίτλο: 
"Δράςεισ Κοινωνικισ Πολιτικισ ςτθν 
περιοχι του Διμου Περάματοσ", μεταξφ 
τθσ Περιφζρειασ Αττικισ και του Διμου 
Πζραματοσ. 

20 

Σο ςυγκεκριμζνο κζμα τζκθκε ςτο Δθμοτικό 
υμβοφλιο ωσ ζκτακτο και κατζςτθ με ομόφωνθ  
απόφαςθ τακτικό ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010.  
Εγκρίνει ομόφωνα τθ ςφναψθ και τουσ όρουσ 
τθσ τροποποίθςθσ-παράταςθσ, τθσ  από 
13.03.18 προγραμματικισ ςφμβαςθσ με τίτλο: 
«Δράςεισ Κοινωνικισ Πολιτικισ ςτθν περιοχι 
του Διμου Περάματοσ», ωσ προσ τθ χρονικι 
διάρκειά τθσ, οφτωσ ϊςτε αυτι να λιγει ςτισ 
13.12.19. 
Κατά τα λοιπά ιςχφει θ από 13.03.18 
υπογεγραμμζνθ Προγραμματικι φμβαςθ.  

2 
Εκλογι δφο (2) αναπλθρωματικϊν μελϊν 
τθσ μειοψθφίασ για τθν Οικονομικι 
Επιτροπι. 

21 

Εκλζγονται ωσ αναπλθρωματικά μζλθ τθσ   
μειοψθφίασ για τθν Οικονομικι Επιτροπι οι κ.κ. 
- Ψαρράσ ταφροσ με 15 ψιφουσ,  
-Λαγουδάκοσ Ιωάννθσ με 14 ψιφουσ. 

3 

Λιψθ απόφαςθσ για ςυμμετοχι ςτο 
πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ", ςτον 
άξονα προτεραιότθτασ: "Κοινωνικζσ και 
πολιτιςτικζσ υποδομζσ και 
δραςτθριότθτεσ των διμων", με τίτλο: 
"Προμικεια εξοπλιςμοφ, καταςκευι, 
μεταφορά και τοποκζτθςθ ςτεγάςτρων, 
για τθ δθμιουργία ι και αναβάκμιςθ των 
ςτάςεων, για τθν εξυπθρζτθςθ του 
επιβατικοφ κοινοφ των διμων τθσ 
χϊρασ", χρθματοδότθςθσ  50.000,00€. 

22 

Αποφαςίηει ομόφωνα τθ ςυμμετοχι ςτο 
πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ", ςτον άξονα 
προτεραιότθτασ: "Κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ 
υποδομζσ και δραςτθριότθτεσ των διμων", με 
τίτλο: "Προμικεια εξοπλιςμοφ, καταςκευι, 
μεταφορά και τοποκζτθςθ ςτεγάςτρων, για τθ 
δθμιουργία ι και αναβάκμιςθ των ςτάςεων, για 
τθν εξυπθρζτθςθ του επιβατικοφ κοινοφ των 
διμων τθσ χϊρασ", χρθματοδότθςθσ 
50.000,00€. 

4 

Ζγκριςθ παράταςθσ περαίωςθσ 
εργαςιϊν του ζργου: "66θ εργολαβία 
ςυνδζςεων" τθσ αναδόχου εταιρείασ 
"ΓΕΩΡΤΘΜΙΚΗ ΑΣΕ". 

23 

Εγκρίνει κατά πλειοψθφία  τθ παράταςθ 
περαίωςθσ εργαςιϊν του ζργου: "66θ 
εργολαβία ςυνδζςεων" τθσ αναδόχου εταιρείασ 
"ΓΕΩΡΤΘΜΙΚΗ ΑΣΕ", απζχοντοσ του κ. Κοφρτθ 
Δθμιτριου.  

5 

Ζγκριςθ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και 
ποιοτικισ παραλαβισ (3θ τμθματικι 
παραλαβι), τθσ παροχισ υπθρεςίασ: 
"Μίςκωςθ μθχανθμάτων για τθν 
εκτζλεςθ εργαςιϊν διαμορφϊςεων ςε 
χϊρουσ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων". 

24 

Εγκρίνει κατά πλειοψθφία το πρωτόκολλο  
ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ (3θ 
τμθματικι παραλαβι), τθσ παροχισ υπθρεςίασ: 
"Μίςκωςθ μθχανθμάτων για τθν εκτζλεςθ 
εργαςιϊν διαμορφϊςεων ςε χϊρουσ ακλθτικϊν 
εγκαταςτάςεων", απεχόντων των κ.κ. Κοφρτθ 
Δθμιτριου και Μελεΐςθ Εμμανουιλ.   
 



6 

Ζγκριςθ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και 
ποιοτικισ παραλαβισ (1θ τμθματικι 
παραλαβι) τθσ προμικειασ: "Προμικεια 
εξοπλιςμοφ ακλθτικϊν χϊρων". 

25 

Εγκρίνει κατά πλειοψθφία  το πρωτόκολλο 
ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ (1θ 
τμθματικι παραλαβι) τθσ προμικειασ: 
"Προμικεια εξοπλιςμοφ ακλθτικϊν χϊρων", 
απζχοντοσ του κ. Κοφρτθ Δθμιτριου. 

7 

Ζγκριςθ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και 
ποιοτικισ παραλαβισ (1θ τμθματικι 
παραλαβι) τθσ παροχισ υπθρεςίασ: 
"Ανακαταςκευι περιφράξεων ακλθτικϊν 
εγκαταςτάςεων". 

26 

Εγκρίνει κατά πλειοψθφία  το πρωτόκολλο 
ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ (1θ 
τμθματικι παραλαβι) τθσ παροχισ υπθρεςίασ: 
"Ανακαταςκευι περιφράξεων ακλθτικϊν 
εγκαταςτάςεων", απεχόντων των κ.κ. Κοφρτθ 
Δθμιτριου και Μελεΐςθ Εμμανουιλ.   

8 

Λιψθ απόφαςθσ χοριγθςθσ άδειασ 
διενζργειασ ψυχαγωγικϊν τεχνικϊν 
παιγνίων με παιγνιόχαρτα με ανάπτυξθ 
ενόσ (1) ειδικά διαςκευαςμζνου 
τραπεηιοφ εντόσ καταςτιματοσ 
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ςτο 
κατάςτθμα "ΚΑΦΕΝΕΙΟ" του κ. 
Παπακωνςταντίνου Ιωάννθ του 
Δθμθτρίου που βρίςκεται επί τθσ οδοφ 
Φλζμινγκ & οφοκλι Βενιηζλου αρ. 83 
ςτο Πζραμα. 

27 

Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία τθ  χοριγθςθ 
άδειασ διενζργειασ ψυχαγωγικϊν τεχνικϊν 
παιγνίων με παιγνιόχαρτα με ανάπτυξθ ενόσ (1) 
ειδικά διαςκευαςμζνου τραπεηιοφ εντόσ 
καταςτιματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ςτο 
κατάςτθμα "ΚΑΦΕΝΕΙΟ" του κ. 
Παπακωνςταντίνου Ιωάννθ του Δθμθτρίου που 
βρίςκεται επί τθσ οδοφ Φλζμινγκ & οφοκλι 
Βενιηζλου αρ. 83 ςτο Πζραμα, απεχόντων των 
κ.κ. Καρνάκθ Βαςίλειου, Αράπθ Παναγιϊτα και 
Αυτιά Κατςιμπρι Παγϊνα.    

9 

Ειςιγθςθ για τθ λιψθ απόφαςθσ ςχετικά 
με τθν ανανζωςθ τθσ ςφμβαςθσ του 
Διμου Περάματοσ με τθν κ. Παρακφρα 
Αςπαςία, αναφορικά με το κυλικείο 
εντόσ του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ. 

28 

Αποφαςίηει ομόφωνα  τθν ανανζωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ του Διμου Περάματοσ με τθν κ. 
Παρακφρα Αςπαςία, αναφορικά με το κυλικείο 
εντόσ του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ, για ακόμθ 
μια τριετία, από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, δθλαδι 
από 28-04-2019 ζωσ 28-04-2022.  

10 
Ζγκριςθ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ Δ' τριμινου 
2018, εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ και 
ςτοιχείων ιςολογιςμοφ. 

29 
Εγκρίνει ομόφωνα τθ τριμθνιαία ζκκεςθ Δ ' 
τριμινου 2018, εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ και 
ςτοιχείων ιςολογιςμοφ. 

11 

Λιψθ απόφαςθσ για διαγραφι 
βεβαιωμζνθσ οφειλισ ςτον κ. Ηλιόπουλο 
Κωνςταντίνο, κατ' εφαρμογι του άρκρου 
222 του Νόμου Κλειςκζνθ. 

30 

Αποφαςίηει ομόφωνα τθ διαγραφι 
βεβαιωμζνθσ οφειλισ ςτον κ. Ηλιόπουλο 
Κωνςταντίνο, κατ' εφαρμογι του άρκρου 222 
του Νόμου Κλειςκζνθ. 

12 

Ζγκριςθ διακοπισ φιλοξενουμζνων 
παιδιϊν απο τα τμιματα προςχολικισ 
αγωγισ του Διμου Περάματοσ (άρκρο 4 
παρ. 1 του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ και 
με τθ με αρ. 57/2018 απόφαςθσ 
Δθμοτικοφ υμβουλίου). 

31 

Εγκρίνει ομόφωνα τθ διακοπι φιλοξενουμζνων 
παιδιϊν απο τα τμιματα προςχολικισ αγωγισ 
του Διμου Περάματοσ (άρκρο 4 παρ. 1 του 
Κανονιςμοφ Λειτουργίασ και με τθ με αρ. 
57/2018 απόφαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου). 

13 

Ζγκριςθ βεβαιϊςεων παραλαβισ 
υπθρεςιϊν απο το Δθμοτικό υμβοφλιο, 
όπωσ προβλζπεται απο τισ διατάξεισ του 
άρκρου 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/08.08.2016 τεφχοσ Α') για τισ 
απευκείασ ανακζςεισ. 

32 

Εγκρίνει ομόφωνα τισ βεβαιϊςεισ παραλαβισ 
υπθρεςιϊν απο το Δθμοτικό υμβοφλιο, όπωσ 
προβλζπεται απο τισ διατάξεισ του άρκρου 219 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ 
Α') για τισ απευκείασ ανακζςεισ. 

 
Η Πρόεδροσ του Δ.. 

 
Αυτιά-Κατςιμπρή 

Παγώνα 
 

 


